
_° --

a

NO US IIELI DE LES APARIINCIES
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3 decidí esbravar els seu
nal humor cercant per tot arreu
alguna co :a que li perme -.és
continuar la cursa.

Per XIRINIUS

'1	 i 2	 El conegut
esportman Pau Picapol l
viatjava en el seu mag-.
nífic	 auto	 Fluixicar,
amb l'intent de donar

z la volta al món. Heus
ací que trobant'.se en
pie desert, se li reben.
té un neumàtic. Enra-
biat de debò,	 maldà
bella estona per tal de
veure si arreglava l'es-
voranc, però no po'
dent	 aconseguir-ho,

11.	 _

fl

-^	 tel( ^ i í1 '^l

4 En tornar a l'auto quedà	 1a

meravel'.at en veure que — pot- 
ser per art d'encantament — hi
havien florit tres neumà:ics.

o	 á

'.____fJ	
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5 Més aif, que L'alegria fou de curta durada. En apropar-s'hi, pogué constatar que es tractava d'una paorosa serp
que li havia anat a fer petar la becaina. Inútil és dir que el distinguit Pau Picapoll, emprengué la fugida a una velocitat
que mai no havia aconseguit amb el seu cotxe.
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UN GAT ALANET A I.NQU!LANDIA
Tet d'en JOAQUIM FECIT

	
(Continuació)	 Dibuixos d'en MIRET
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patètica que l'estimulà a fer tot el pos-
sible per revifar-lo. L'ajudà a sortir de
la bóta i en trobar-se lliure estava tan
entumit que no podia adoptar altra
posició que la que havia adquirit en la
seva estreta presó, no obstant ]a seva
expressió designava ben bé l'agraï-
ment, per mitjà de signes Xis-ku-feu
preguntà a en Jaumet què hav:a suc-
ceït, car ell, dins de son amagatall no
havia vist res. En Jaumet amb el ma-

r	 •'

te x llenguatge li explicà el xoc dels
dos vaixells. Mútuament es trobaren
simpàtics i ja que així el destí els feia
companys, ho serien de debò. On eren?
A Cuba mateix o en una de les innom-
brables petites illes de I'erxipièlac de
les ¡_ucaies? De moment l'interessant
era refer-se.

Dins le seva petita cella en Xis-ku-
feu, anava ben proveït, portava una
caixeta amb galeta, una botella d'ai

-gua. una pipa d'opi, una caixe a amb

J/
/ l

granets d'aquesta droga i una capsa
de llumins per encendre la pipa. D'a-
questa manera es passava quasi tot el
viatge ensopit o adormit per l'efecte
de l'opi. Encengueren unes quantes fu-
lles seques de palmera i posaren a
eixugar la roba.

En Xis-ku-feu convidà a menjar ga-
leta al seu salvador, en Jaumet la tro-
bà deliciosa, encar que en realitat no
ho era, peò és sabut que val més
bona gana que bona vianda.

ly'v '¡1h/ k

^1 î	 X//_T Í ̂ -	 1	 /

El xinès encengué la pipa amb aire
ensopit i a les poques pipades, que
semblaren donar-li un gran benestar
quedà adormit com el guix. En Jaumet
es quedà sorprès de veure tanta tran-
quil tat.

Es a dir que el xinès es quedel a a
jeure allí sense preocupar-se de res
més! Vet aquí que en Jaumet s'aprofi-
tà de labóta per posar-s'hi a dormir, ja
que si bé feia un fort t,:f de xi.no que
no engrescava i havia d'estar-hi in-

mòbil com- el xinès talment com si
també hagués fumat una pipa d'opi.

Sortosament per ell i el xinès, en el
seu camí la boa havia trobat primer
una mena de daineta de la qual ara en-
sopida, feia sa lenta digestió. — Jau

-met, no som pas a Mallorca, aquí!.. -
es digué a si mateix, i pensà amb en
Gil, qui amb la seva famosa punteria
hauria deixat el rèptil en el lloc.

En Jaumet pensà en la pipa de Xis-
ku-feu i corregué a cercar-la. L'encen-

còmodament, preferí fer de Diógenes
que estar a l'abast de qualsevol i. èstia
desconsiderada que el sorprengués
dormint. Així passaren la nit.

Com que ro s'hi estava massa bé a
la bóta, tot just el sol apuné, en Jau

-mrt es despertà amb l'afany de buscar
un lloc habitat i saber on es trobaven
per poder fer cap a Cuba on tenia l'es-
perança de trobar-hi els seus pares,
suposant que s'haguessin salvat. El
xinès encera dormia i per més que en

gué i féu que el fum li anés a les na-
rius, anà repetint una estona l'opera-
ció i quan pensà que la tenia anestes-
siada, la féu rodolar fins aprop mateix
d'en Xis-cu-feu. Aleshores amb el ba-
rril del xinès anà a emp'enar-lo d'aigua
de mar i li abocà a la cara per desper-
tar-lo, el xinès no féu sinó obrir els
ulls sense esma de bellugar-se, però en
veure la serpassa féu un esforç sobre-
humà i s'incorporà anant-se a refugiar
darrera la bóta on caigué rodó.

Jaume el saccejà, foi endebades. L'opi
havia fet b:n bé l'efecte típic.

Amb les primeres clarors del dia
en Jaumet s'allunyà un xic del lloc on
jeia en Xis-cu-feu per fer-se un xic cà-
rrec de llur situació i quedà corglaçat
en descobrir en un jaç d'herbes una
serp enorme que tot seguit per les se-
ves taques característiques reconegué
que era una boa.. Almenys feia tres
metres del cap a la cua, i estava im-

En Jaumet encara riu en veure la
cara esfereïda d'en Xis-ku-feu. Però els
efectes de l'opi podien més que la seva
voluntat i el xinès no era capaç de va-
ler-se. En Jaumet tiró la terrible droga
al mar esgarrifat dels seus efectes i
per evitar que en Xis-ku-feu en tornés
a fumar convertint-se en un estaquirot
en lloc d'un company. Menjà una ga'
leta i rumià la manera d'ensinistrar la
boa, puix havia llegit que aquests

(Acabarà)
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La
Dibuixos d'En CO?NET

pensada del moro
per En JOSEP CARNER

Els moros, amb el temps, s'han es-
pavilat molt. Abans eren d'allò més
taujans. Penat sota els orgues de les
cated als, encara hi veureu, de tant en
tant, un cap de moro obrint uns ulls
com unes taronges i amb unes barbas..
ses que ja es veu que ells les portaven
per tenir més presència, i esparverar
la gent de bé.

Per Mallorca en corren una pila
d'històries de la gent de Moreria; i a
tot arreu es recorden de les fetes del
nostre Rei Jaume, el cavall del qual va

deixar rastre als principals penyalots
de l'illa.

El Pei Jaume aviat en netejava les
terres d'aquells galifardeus, i si sabia
vèncer els moros, també els sabia en-
tabanar: la prova és que fent unes fo-
gueres molt grans í nombroses a Cap
de Pera (que és a l'extrem de l'illa que
mira a Menorca), els moros taujans
menorquins ja es van pensar que allí
hi acampava un gran exèrcit, i van cui-
tar a demanar la pau i a dir que es
sotmetien de bell antuvi.

Però al castell de Santueri sí que hi
va passar un cas com un cabàs. Era un
castell molt fort, aquest, per aquells
temps, en els quals la gent encara es
barallava si fa no fa com vosaltres
quan feu pinyes; i ja els moros havien
estat foragitats de valls i muntanyes, i
encara n'hi havia en aquell cim endias.
trat. La gent de Felanitx, que viuen al
peu de la bel'.a muntanya de Santueri,
tota coberta en primavera de lliris mo-
rats i d'argelaga en flor, es passaven
tot el dia neguitosos i de nit no podien
pas aclucar l'ull, tot pensant que de
bones a primeres aquells moros els do-
narien un què sentir. Enverinats com
estaven els d'allí dalt de tant de temps
d'entatxonament dins un castell, entre
cel i terra, sense mai poder donar un
tomet pels afores, ja se sabia que no
féien sinó pensar-ne de crespes pel dia
que caurien com a lleons damunt les
cases felanitxeres; i pel cap baix se'ls
havia acudit de fer una sobressada de
carn cristiana que deien que tindria
mil gustos.

Però si ells eren taujans, els fela-
nitxers, co-nrveureu, en sabien un niu.
Després de ben rumiar, van decidir de
fer una engalipada als moros, pe-r a
desa'lotjar-los d'aquell feréstec niuot
d'esnarvers.

Hi ha una era, a Felanitx, que cau
sota del castell, i li diuen l'era de la
Badalona, i encara hi deu ésser, si no
hi han posat un cinematògraf.

—Fem-hi un ball en aquella era —
van dir-se els del poble; — ningú no
guanya les nostres noies tan ben cos

-sades i amb tant d'argentviu a les ca-
mes, a giravoltar com unes baldufes,
a sa'tar com uns llagostos i a decan-
tar-se de l'una banda a l'altre com es
vímets de vora l'aigua. Tots aquells
babaus eixiran a mirar-les pels marlets
i les finestrelles que donen a la vila, i
mentrestant els homes s'enfi'a:an per
l'altre costat, i entraran al castell sen-
se treball, i me'ls trobaran d'esquena,
com si els haguessin de fer allò del
«Bernat, endevina qui t'ha tocat».

Tot va anar com una seda. Quan a
les primeres passades d3w flabiol i tam-
borino les noies felanitxeres van co-
mençar d'alegrar l'era amb saltirons,
reverències i girades, vinga comparèi-
xer moros i més moros a la barbacana
del castell, i miraven el ball i s'hi fo.
nien, i deien qui-sap-les floretes en-
grescades a aquelles minyonetes tan
deliciosament llisquentes.

Els cristians, quan es van veure
badar, ells que s'enfilen per la part de
darrera._Quan feu una cosa amb delit,
ja se sap que us empasseu la distància
amb aquella alegria: l'escamot de fela-
nitxers va ésser a dalt en un tres i no-

res, i els moros, agafats de sorpresa,
no van tenir més remei que tirar-se
daltabaix dels penyals.

Però n'hi va haver un que va tenir
lleure de passar-se una estona amb el
dit encastat al front, i va dir: — Nois,
em sembla que he tingut una pensada.

— Digues, digues!
--- Estimbar-se, un hom, tot nuu i

cru, em sembla que es una cosa que
us ha de macar bastant. No seria mi-
llor que ens tiréssim a baix dins una
gerra d'aquelles que hi ha amanides
per a posar-hi l'oli o el gra?

— Ensopegada, noil Però, saps què
farem? De primer t'hi tires tu, i de dalt
estant et preguntarem si t'has fet mal

1
o no, i aleshores sabrem ben bé el pa
que s'hi dóna.

— Doncs hala, va dir el moro de la
pensada. Vingui la gerra. — I l'hi van
encabir, i patapam, avall s'ha dit.

No cal dir que ell i gerra van que-
dar fets trenta mil bocinets d'aquells
que ni s'afiguren.

I els de dalt encara, talossos, van
cridar:

— Que t'has fet maaal?
I vet aquí que per un senderó de

sota el castell passava un sagalet, que
sent allò, i per mofa respon:

- — No geeensl
Els de dalt que sí, vinga cercar ge •

res i ficar-s'hi ben ficats, tots satisfets
d'aquella vivor.

Patapam, pam, pam!
Tota la morada se n'havia anat tim-

Les aval'. I vet aquí com en lloc de fer
els moros sobrassades de carn cristia-
na, encara avui dia els memorialistès
cristians de la Virreina gasten polsina
de moro de Felanitx per eixugar les
cartes que les cuineres fan escriure als
soldats.
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dosíssim i tan espès, que semblava
impossible que hom pogués travessar.
lo i ni tan sols obrir-s'hi un xic de
camí. Per fi arribaren a sota del vern

1

altíssim. s atusaren, i el ve.l aigué a la
seva filla:

— Baixa, filleta meva.
La Marfutka va obeir, i ell va des-

carregar el bagulet i el diposità al peu
de l'arbre tot recomanant a la seva
filla que s'hi assegués a sobre, que es-
perés de bon grat el seu promès i que
així que fos arribat l'acollís ben ama-
blement. Després s'acomiadaren, i el
pobre vell emprengué el camí de re-
torn amb el cor ple de tristesa i els
ulls plens de llàgrimes.

La pobreta nena es quedà tota so-
liva al peu ,d'aquell altíssim vern, i
quan el sol començà de davallar vers
les muntanyes d'occident va sentir com
començaven de glaçar-se-li els peus i
tota ella començà a tremolar i a petar
de dents. El fred tan horrible anava
devenint a cada instant més esgarrifós,
i quan ja fou ben entrat el vespre, oí
en les llunyanies els bramulsel Rei
de l'Hivern que anava atansant-se fent
gemir el brancatge de tota la boscúria
en anar botent d'uns arbres als altres.
A la f va arribar al cim del vern altís-
sim, i tantost veié la Marfutka, li di-
gué:

— Donzelleta, donzelleta,
que tens fred?

Tens fred, bona minyoneta?
T'ho pregunta aquest vellet

R	 F	 U	 T
Con t.nueció)

que viu a dalt d'aquest vern
i és el Rei de l'Hivern!

— Oh, no, bon Avi velll No en tinc
pas gaire... — respongué la Marfutka,
tot petant de dents.

El Rei de l'Hivern davallà de branca
en branca fent gemir més i més l'altís-
sim.vern i quan estigué tocant la des.
graciada Maifutka, tornà a pregun-
tar -li:

— Donzelleta, donzelleta,
que tens f:ed?

Tens fred, bona minyoneta?
T'ho pregunta aquest vellet
que viu a dalt d'aquest vern
i és el Rei de l'Hivern!

— Oh... no... bon Avi vell l! .. —
respongué la malaurada Marfutka, amb
una veu tan feble, tan feble, que el Rei
de l'Hivern se'n compadí i en un ins-
tant anà al seu palau i li portà uns
abrics de pells riquíssimes, i tot ama-
nyagant-la, li digué que la seva humi.
litat i la seva paciència l'havien com

-mogut, i en premi li oferia aquells
abrics, i en record d'ell el cofret al da-
munt del qual estava assentada. La
Marfutka quedà tota sorpresa, car ella
sabia que el cofret al damunt del qual
ella seia, ja prou que n'era de seu;
però vet ací que el Rei de l'Hivern des'
aparegué allunyant del voltant d'ella
tot el fred de la matinada; ella s'alçà
per mirar el seu cofret i... Oh, mira-
de!! En lloc del que ella havia deixat
n'hi havia un tot d'or i argent, . guarnit
de pedreria, perles i bri.lants que eren
un encís. A dins hi havia tot un ves-
tuari complet i a mida just per ela,
brodat amb un gust exquisit; tot un
joc de joies d'una fantasia i d'un valor
incalculable i, en fi, una quantitat de
diners que la feien més rica que tots

K	 A

els boiarins (1) deles rodalies plegats.
La marastra, a la matinada, ja es

llevà i començà de fregir bunyols i
orelletes per celebrar la mort de la
Marfutka, i quan fou hora va cridar al
Seu marit i el féu marxar a visitar la
seva filla per veure com li provava el
nou estat. El bon vell, tot pacient, en-
ganxà la troika i se n'anà. Quan arribà
al peu del vern altíssim, quedà com
esmaperdut i embadalit: li semblava
que la vista l'enganyava. La Marfutka
estava asséguda com en un tron, al
damunt del cofret d'or abrigada amb
aquelles_ valuoses pell s, amb una dia-
dema de brillants al front, amb riquís-
sims penjolls, braçalets, arracades... El
vell no s'ho podia acabar; la Marfutka
li va explicar tot el que havia passat,
i després, el bon pare, enternit i amb
els ulls plens de llàgrimes de joia,
carregà tot aquell bé de Déu de rique-
ses a la troika, i pare i filla empren-
gueren el camí de retorn a la cabana.

La vella anava fint la seva tasca de
fregir ore'.letes i bunyols, quan va sen-
tir el gos que lladrava a sota del banc:

— Guau! Guau!... La Marfutka ve
carregada de tresors!

La vella, tota irada, va i li tira la
destral, tot dient:

— Menteixes, ma'éit!! El vell només
porta els ossos de la Marfutka!...

Mentrestant arribà la troika, i la
vella, que va cuit -r a eixir al llindar
per veure com li havia anat, quedà
tota astorada de veure que no sols no
era morta, sinó que tornava més for-
mosa que mai i carregada de riqueses.
La marastra va dissimular tant com
va saber la seva ràbia, i fingint grans
alegries i amanyagant la donzelleta, la
féu entrar a la cabana, i pel gran di-

J)

nar que ja tenia preparat, la féu seure
al lloc d'honor de la taula a sota dels
icons (2).

Les dues germanastres, quan veie-
ren tanta riquesa, es morien d'enveja

(1) Bo:arin. Nob'e feudal rus.
(2) Icons. Sants.



VIROLRT
	

Núm. CCXXV — P. 133

i demanaren tot seguit a la seva mare
que l'endemà les fes acompanyar a fer
una visita a tan esp'èndid senyor com
era el Rei de l'Hivern.

A l'endemà, a trenc d'alba, la ma
-ra>tra féu llevar les seves dues filles,

les féu vestir amb tot el millor que te-
nien i les féu acompanyar pel vell fins
al peu dé l'altíssim vern. Allí les deixà
i eles dues es quedaren esperant en-
tretingudes calculant les fabuloses ri-
queses que el Rei de l'Hivern els tenia
de segur, preparades.

Quan començà de davallar la nit
anaren enfredorint-se.

— On es deu haver ficat aquest
diantre de Rei? — féu una d'elles. — Si
tarda gaire estona ens quedarem gla

-çades!
— Què hi farem! — respongué l'al.

tre. — Que et penes tu que nuvis de
la volada del Rei de l'Hivern corren
massa, quan van a cercar llurs nú-
vies?...

— 1 a quina de les dues et penses
que triarà: A tu o bé a mi?

— Dona, bé cm penso que em tria
-rà a mi, que sóc la més gran.'-

- Doncs, mira; jo em penso que
l'escollida seré jo...

—I ara! Quines pretensions,
aquesta pocasoltal...

I així anaren travant-se de parau-
les fins que acabaren esbatussant-se
de mala manera. I s'esgarraparen i es
copejaren i s'estiraren els cabells fins
que, de repent, oïren el Rei de l'Hivern
amb els seus bramuls que, de les llu»
nyanies, anava atansant.-se fent gemir
el brancatge de tota la boscúria en
anar botent d'uns arbres als altres.

Emmudiren les dues germanes i oï-
ren el Rei de l'Hivern qui, des de dalt
de L'altíssim vern, els deia:

— Donzelletes, donzelletes;
que teniu fred?

Teniu fred, les minyonetes?
Vos ho pregunta el veliet
qui viu a dalt d'aquest vern
i és el Rei de l'Hivern!

— I tant, si en teniml — respongué.
ren totes dues. — I massa i tot, que en
tenim; i tant que, esperant-te,quasi ens
em quedat glaçades. On t'havies ficat
per fer-nos esperar tant?

El Rei de l'Hivern davallà de bran-
ca en branca fent gemir més i més l'al-
tíssim vern, i tot fent que les dues ger-
manes sentissin la seva alenada gla-
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ciai, els tornà a preguntar:
— Donzelletes, donzelletes;

que teniu fred?
Teniu fred, les minyonetes?
Vos ho pregunta el vellet
qui viu a dalt d'aquest vern
i és el Rei de l'Hivern!

— Arri allà, poca solta!! Ens tens
mig mortes de fred i encara ens pre-
guntes si en tenim! Mira que encara
venir a fer-hi broma, ja és massa[ Més
valdria que d'una vegada ens donessis
els regals i no ens fessis perdre el
temps aguantant aquestes ;elors!l...

Aleshores el Rei de l'Hivern les en-
voltà amb sos braços, i insistí:

— Donzelletes, donzelletes;
que teniu fred?

Teniu fred, les minyonetes?
Vos ho pregunta el vellet
qui viu a dalt d'aquest vern
i és el Rei de l'Hivern!

Es sentiren tan irades les dues ger-
manes, que ni es dignaren tornar res-
posta al Rei de l'Hivern. Aleshores ell,

en rebre aquell desdeny bufà amb tota
la seva força al damunt d'elles i que-
daren ertes amb la meteixa actitud
violenta que tenien en aquell moment.
I, tot allunyant-se, féu caure una pe-
dregada que les va desfigurar per com-
plet.

Al dia següent, la vella féu llevar
de metí el seu marit i el féu anar a
buscar les filles, tot dient-li:

— Apa, dóna't bona manya! Que
no lo veus quin temps més dolent que
fa? Les meves filetes deuen estar mig
mortes de fred!...

Quen` el bon vell arribà el vern al-
tíssim tingué un esgarrifament que se
li posaren els cabells de punta. Al lloc
de les dues noies hi havia tot un munt
de calamarsa. Va córrer amb la pala a
treure-la del damunt d'elles, i quan ho
hagué fet veié que ja eren ben mortes
-i ertes. Bo i plorant les carregà a la
troika, i emprengué el camí de retorn a
la cabana.

La vella, que estava preparant un
menjar exquisit per seves filles, oí al-
tra vegada el gos que lladrava a sota
de la taula:

— Guau! Guau! Ja torna el vell amb
els ossets de les teves filles!!

— Menteixes, maleït!! El vell porta
les meves filles carregades de rique-
ses!l...

Mentrestant arribà la troika, i quan
la vella eixí, plena de joia, a rebre les
filles, caigué sense sent:ts en veure
aquell espectacle.

Quan es retornà feia uns planys
que trencaven el cor.

— Desgraciat... desgraciat!!! Què
has fet amb les meves filles tan esti.
¡nades!!! ..

— Què hi vos fer, la meva muller![
— feia el pobre vell. — Tu ets la pri-
mera en tenir culpa del que ha passat
per no haver -les convençut del mal fet
que feien tenint enveja de la seva ger-
mana gran. Elles tenen així mateix
culpa d'haver cobejat les riqueses del
Rei de l'Hivern... i fins jo mateix tinc
culpa per hever-te deixat fer sempre
la teva voluntat. Ara ja és tard per po-
sar-hi remei i ja no ens queda a fer
altre més que resar pel perdó de l'àni-
ma d'elles.

-Tots ploraren durant llarg temps, i
poc a poc anaren econsolant-se.

Al cap d'un any la dolça Marfutka
es casà amb un galant donzell, qui féu
la seva felicitat... i hom diu que si no
són morts encara viuen.
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L'ASTRONOMIA A L'ABAST
DE TOTHOM

Imitar els moviments de rotació i
traslució de la terra amb una closca
d'ou i un plat és un entreteniment molt

interessant.
Per fer-ho, es

mulla amb nigua
la vora del plat,

+ i es posa la mei-
tat de la closca
d'un ou sobre la
mateixa vora;

s'inclina una mica el plat i se li dóna
un lleuger moviment circular. La clos-
ca girarà sobre si mateixa, donant vol-
tes al mateix temps, al voltant del plat.

LLETRES ESCAMPADES

Tenint en compte aquestes lletres
cal trobar el nora d'un il.lustre poeta
català.

Res fa més molest al teatre que te-
nir al seient del costat un individu que
segueix a baixa veu el tenor o la tiple
en els principals trossos de l'obra.

Una nit, a París, a la Gaité-Lyrique,
un espectador estava assegut darrera
d'un senyor entusiasta, un melòman
empedernit, per cert, qui cantava, tan-
tost amb l'un com amb l'altre dels ac-
turs.

— Idiota! Ase! Pocasoltal cridà tot
de sobte l'espectador exasperat.

-- Senyor, és a mi a qui us dirigiu?
interrogà tot girant•-se el melómen.

Llavors, l'espectador, explicà pru-
dentment : '+

— No pas del tot, estimat senyor...
Es a aquest imbècil de baríton que
no em deixa sentir bé a vostè.

L'esprr l a'or no erà altre que Tris-
tan Bern i

FULLS D'ENCICLOPEDIA

Es un animal de la família de les
serps que en lloc de xiular, ronca.
Acostuma a ésser de color negre i s'es-
tira i s'arronsa amb una certa elegàn-
cia i amb un ritme mo t especial.

L'acordeó és pacífic de natural i
només grinyola quan és inquietat o
masegat per l'home. No s'ha vist mai
que cap acordeó toquès u 1 1 ome, pe-
rò en canvi es veu tot sovint al 2ún
home tocant 1 acordeó. Quan l'acordeó
es sent masegat per l'home, comença
a exhalar gemecs planyívo's els qua s
s'accentuen més o menys, segons la
crueltat de l'home que 1'h i engrapat.
Quan el que toca l'acordeó el sacceja
seguit i en petits intèrvals, veureu que
la seva veu es també sobtada i mslal.
tissa com si tingués sanglots. En can-
vi quan l'estiren Ientament ellargas-.
sant-la fins a no poder més, el seu
plany es llarg i trist com un dia sen-
se pa.

La vida de l'aco:-deó, es obscura i
miserable! talment sembla que només
hagi vingut en aquest món per geme-
gar i per patir. Es el paper que per-
toca a tots els que en aquest món se-
gueixen la tàctica de l'estira i afluixa.

1 SALOMÒNIC

Els genis i e's herois, s'han carac-
teritzat sèmpre per la ferma confiança
que han tingut en sí mateixos i la fe en
els destins de la seva raça, mentre que
els mancats de fe són incapaços de
realitzar res digne de la gratitud del
món.

JEROGLIFIC

I alçant després els ulls, veié els
rics qui tiraven en el gezofilaci les
ofertes llurs. I véié igualment que una
vídua pobra hi tirava dues petites mo-
nedes. I digué: «De veritat us dic que
aquesta pobra vídua hi ha tirat més
que tots. Perquè tots aquells han fet
ofrena a Déu del que els sobrava; més
aquesta, de la seva mateixa misèria,
ha donat tot el que tenia per susten-
tar-se.— Evangeli S Lluc. Cap. XXI.)

TRENCA CLOSQUES

On són el pare i la mare de la cria-
tura.

En un ball de la cort, en 1718, as-
sistí un individu vestit com el príncep
de Conti el qual s'assegué a prop d'ell.
El príncep li preguntà: — Qui sou vós?
L'altre li respongué: — Jo sóc el prín-
cep de Conti. Sense immutar-se el
príncep li diu somrient: — Veieu com
un s'equivoca, fa més de vint anys que
jo creia que ho eral

•
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D. Pep i l'amic Gaspar

AIGUA DE COLÓNIA

Aquesta setmana pararem de per-
fumeria. Jo crec que us agradarà sa-

ber-vos fer l'aigua de
cclònia. Es una cosa
fàcil i queda molt bé.

Tot el que hi en re
ho trobareu en una ca-
sa de drogues o una
farmàcia.
Esencia tarongina 6 g.

»	 romaní 5 »
»	 verbena 112 »
»	 Portugal 25 »

GUA	 »	 llimó 37 1 ;2 »
»	 bergamota

1LDIIt1	 14 112 »
s	 s 1 	 »	 menta 1 12 »

»	 clavell	 1 12 »
»	 espigol 1 1 [2 »

tintura mesc (almizcle)
25 »

EFECTE D'OPTICA

Un efecte d'óptica que crida força
l'atenció, és, el fer que un trosset de
paper gris es torni de calor de rosa,
groc, blau o verd, segons es vulgui.

Per fer aquest experiment, es talla
un trosset de paper gris a la mida d'un
centímetre quadrat. Un cop posat so-
bre un paper verd i tapat amb un altre
paper de seda blanc, semblarà de color
de rosa; si el paper verd es canvia per
un de blau, resultarà groc, si es cam-
vía per un de groc, semb'.arà blau i si
s'hi posa vermell, semblar<1 verd.

Fa la jugada darrera

Es disolen aquestes essències en dos
litres i mig d'alcohol remenant-ho o
siga sacsejant la botella 2 ò 3 vegades
al dia.

Passats tres dies es filtra.
TAL LARETA

ACTORS I APLAUDIMENTS
Al Bargteater de Viena, una tradi-

ció datant d'últims del seg'.e xvcit
privava els actors i les actrius d'ei-
xir a escena en acabar l'acte i espe-
cialment en finir la funció. En temps
de Josep II hom declarà incompatible
amb la dignitat de l'art dramàtic que
els protagonistes d'un drama per
exemple, ressuscitessin per venir a sa-
ludar el públic.

Tractant-se d'una comèdia, tam-
poc els era possible als actors venir a
recollir ela ap'.audiments, certamen_
escassos. El director actual del teatre
vol acabar amb aquesta tradició que
ga .̀rebé no té a favor seu, més que
l'antiguitat. El públic no pot manifes-
tar el seu entusiasme i els actors no
saben si el valor del seu treball és prou
apreciat. Per aquestes raons el senyor
Herterich proposa q, e el públic aplau-
de'xi com en tots els teatres i que els
actors vinguin a saludar per remerciar.
Com sigui que certs actors de la com-
panyia, envellits a les taules es resis-
teixin a la implantació d'aquesta refor-
m3, el director ha decidit recórrer a_
una votació per acabar el debat

Primer é; la justicia que la llei.

La bola fuig amb tant gas

OCELLETS AMICS
EL FIT-ROIG O EL RUPIT

Es de color gris i té el pit roig de
rovell; el bec i els ulls molt negres.
Viu tot l'any a Catalunya.. l'istiu se'l
troba a les encontrades alt s, a la ter-

dor i primavera a les mitanes i a .'ai-
vern a les baixes.

Es l'ocell més amic de l'home. No-
ble, valent i cantor sentidíssim. S'ali-
rr en 'a de petits caragols, petits 1 i-
macs, orugues, escarbatona i a'tres
insectes.

Solucions al número passa[

-Jeroglífic: Carles Solde vila.
Jeroglífic: Costella.
Mots creuats:

$LAt l ! S
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(Acabament;	 per CASTANYS

.nions i demés vehicles de tracció mineral.

/ v
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3 L'elefant, orgullós del seu pes
i de la seva força, tingué de fugir cuita-

corrents davant l'escomesa d'un tramvia -que -
per assegurar-se més de la presa va fer funcionar

els salvavides.

4 i 5 El propi rei de la selva, tingué de rendir-se a l'empenta d'un camio, escapant d'úna visita a la casa de socors per
pura casualitat i una gran sort. Les bèsties salvatges, escorregudes i plenes de nafres, cregueren el més prudent retornar
a la selva i deixar córrer la captura d'en Pauet. Veient aquest des de casa seva el desconhort i 1'aclaparement de les bès.
ties, s'aconsolava de la llisada que li havia donat el seu pare i es resignava a complir el càstig que li havien assenyalat
de no moure's de casa en el termini d'un any.
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